
Vesa Kataja
Erikoislääkäri, syöpätaudit ja sädehoito

LT, kliinisen onkologian dosentti 
Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä ymmärrämme 
vaikuttavuudella?

Lääketieteen näkökulma



Nykyisin käytössä olevat lääketieteen hoitomuodot kulkevat 
edelleen perintönä edelliseltä lääkärisuku-polvelta seuraavalle

Mielipidevaikuttajat määrittävät oikean ja väärän

Patentoituja, toinen toistaan (ainakin valmistajan mukaan) 
tehokkaampia lääkkeitä on kaupan

Hoidon haittavaikutuksiin edelleen kuollaan

Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa julkaistun selvityksen 
mukaan iatrogeeniset syyt olivat maassa kolmanneksi yleisin 
kuolinsyy



Nykyiset hoitokäytännöt pyritään mahdollisimman pitkälle 
perustelemaan tieteellisen tutkimuksen näytöllä

Paras mahdollinen näyttö hoitomuodon hyvyydestä tai 
paremmuudesta toiseen verrattuna syntyy satunnaistetussa 
kontrolloidussa tutkimus-asetelmassa

Nämä ja muut tutkimustulokset kootaan yhteen ja niistä 
tehdään mahdollisesti meta-analyysi

Kaikki tutkimustieto kerätään yhteen systemaattisen 
katsauksen avulla ja näistä synnytetään hoitosuositus

Hoitosuositusta sitten noudatetaan joko pilkulleen tai ainakin 
sinne päin



Kuinka luotettavia ja objektiivisia ja ennen kaikkea tieteelliseen näyttöön 
perustuvia nämä hoitosuositukset oikeastaan ovat?

JAMA, 2009 ja Arch Intern Med 2010:  
suositukset perustuvat melko vähäiseen satunnaistettuun tutkimusnäyttöön

Amerikkalaisesta kardiologian alan hoitosuosituksen sisältämästä yli 7 000 
suosituksesta 11 % perustui satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin 

Amerikkalaisesta infektiotautien hoitosuosituksen sisältämistä yli 4 000 
suosituksesta vastaava osuus oli 14 %

Ensiksi mainitussa hoitosuosituksessa 48 % ja jälkimmäisessä 55 %
suosituksista perustui asiantuntijoiden mielipiteeseen 
- Ja osin potilassarjoihin
- Ja osin ”standardoituun hoitoon”; ts. näin on meillä aina tehty –
asetelmaan, edelliseltä sukupolvelta perittyyn. 



Evidence Based Medicine
Näyttöön perustuva lääketiede

•Vrt. Eminence Based Medicine

•Halsteadin mastektomia vs. säästävä 
rintasyöpäleikkaus 



Näytön luokittelu

• Luokka 1: satunnaistettu, kontrolloitu 
kliininen tutkimus (RCCT)

• Luokka 2: prospektiivisesti kerätty tieto
• Luokka 3: asiantuntijan mielipide



Näytön (tarkempi) luokittelu

• Luokka 0: mihin minä uskon
• Luokka 0a: mihin minä uskon huolimatta siitä, että tieto ei 

sitä tue
• Luokka 1: satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka 

tukevat sitä, mihin minä uskon
• Luokka 2 : prospektiivisesti kerätty tieto
• Luokka 3: asiantuntijan mielipide
• Luokka 4: satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka eivät 

tue sitä, mihin minä uskon
• Luokka 5: mihin sinä uskot, mutta minä en



Käypä hoito –näytön asteen 
luokittelu

• A = Vahva tutkimusnäyttö
• Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden 

tulokset ovat samansuuntaisia

• B = Kohtalainen tutkimusnäyttö
• Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita 

kelvollisia tutkimuksia

• C = Niukka tutkimusnäyttö
• Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus

• D = Ei tutkimusnäyttöä
• Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä 

tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

Kuhunkin lisätään suosituslause kliinisestä merkittävyydestä



Epidemiologiasta interventioihin

• Kirjastokortti ja vihkisormus pidentävät miehen 
elinaikaodotetta
� mahdollisuus huomattavaan kansanterveydelliseen 
kohennukseen!

• Vaimoa ei voi määrätä kaikille, mutta kirjastokortti 
pitää tehdä pakolliseksi

• Odotettu vaikuttavuus samaa luokkaa kuin 
alkoholin ja tupakan totaalikiellolla?



Englanniksi Suomeksi Termi

Efficacy – can it work? Voiko hoito tehota –
hoidon teho optimioloissa 
(RCT)

TEHO

Effectiveness – does it
work?

Tehoaako hoito –
hoidon tai toimenpiteen 
vaikutus todellisessa 
tilanteessa

VAIKUTTAVUUS

Efficiency – is it worth it? Kannattaako hoito –
hoidon hyötysuhde silloin 
kun hoito on osoitettu 
tehokkaaksi

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS

= TEHOKKUUS



TEHO ≠  VAIKUTTAVUUS



Tutkimuksen tuloksen sovellettavuus

• Vastaavatko tutkimuksen potilaat omiani?
• Onko tutkittu hoito mielekäs?
• Käytettiinkö verrokkeja (satunnaistetusti, sokkoutetusti)?
• Ovatko mitatut päätetapahtumat mielekkäitä?

• Onko käytetty korvaavia muuttujia?
• Välitön ennuste versus pitkän ajan ennuste?

• Raportoitiinko kaikki potilaat?
• Onko havaittu tulos kliinisesti merkittävä?
• Kumoavatko haittavaikutukset hoidon hyödyn?

• Onko hyöty kustannusten arvoinen?

• Kenen etua tutkimus ja sen tulos palvelee?



Suurin osa julkaistusta 
tutkimustiedosta on 

epäluotettavaa!



Kaikkein luotettavimpana tukena hoitopäätöksen tekemiseen, 
kultaisena standardina, pidetään nykyisin tuloksia laajoista, 
kaksois-sokkoutetuista satunnaistetuista ja kontrolloiduista 
tutkimuksista

Loppujen lopuksi myös nämä parhaimmillaankin tuottavat 
vastauksen ainoastaan tiettyyn kysymykseen tietyllä 
todennäköisyydellä ja tietyssä potilasjoukossa

Tulokset huonosti yleistettävissä tutkimusjoukon ulkopuolelle

Lääketieteellinen hoito perustuu todennäköisyyksien  
arviointiin ja yritykseen hallita tiedon epävarmuut ta erilaisin 
koejärjestelyin ja tilastollisin menetelmin, hoitos uosituksiin, 
mielipidevaikuttajien mielipiteisiin, sekä lääkärin oman 
epävarmuuden sietämiseen



Vertaiskontrolloitu koe

Vertaiskontrolloidut kokeet täydentävät 
satunnaistettujen vertailututkimusten 
tuottamaa näyttöä lääketieteellisten 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Ne 
laajentavat vaikuttavuuden arvioinnin koko 
hoitoketjuun sekä hoitojärjestelmään 
kohdistuviin toimenpiteisiin



Kuvio 1. Vertaiskontrolloidun kokeen (BCT; Benchmarking Controlled Trial) 
luokittelu: kliiniset interventiot alaryhmineen sekä sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvat interventiot alaryhmineen. Kaikki 
vaikuttavuustutkimukset ovat joko kokeellisia (satunnaistettu koe: RCT, 
Randomized Controlled Trial) tai havainnoivia (BCT; Benchmarking
Controlled Trial). Antti Malmivaara OPTIMI, pääkirjoitus



Terveydenhuollon 
menetelmien arviointi

• Terveydenhuollon menetelmien hallittu 
käyttöönotto eli HALO-ohjelma

• EUnetHTA-hanke
• Ohtanen-tietokanta
• Impakti-uutiskirje
• Cochrane Finland
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Asiakkuus ja vaikuttavuus –yksikkö

• PERFECT; Eurohope



Utilis Sanitas – Suomen terveydenhuollon 
terveyshyödyn laskenta ja seuranta

”Tällä hetkellä maassamme ei tiedetä juuri mitään
potilaalle terveydenhuollolla tuotetuista terveyshy ödyistä”

Keskustelu ja mitattavat asiat keskittyvät hoidon järjestämiseen kuluviin 
kustannuksiin, sekä hoitosuoritteisiin, kuten käyntimääriin.




